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 .است پیمایشی-توصیفی ،نیز  اطالعات آوریجمع شیوه نظر از. است یکاربرد قیتحق نیا ، هدف نظر از:چکیده

جامعه آماری پژوهش بخش حسابداری و بهای تمام شده اب شرب میباشد که نمونه اماری ان را کارشناسان ارشد 

 F.AHPتجزیه وتحلیل داده ها ازروش تصمیم گیری چند میعاره و حل به روش  و مدیران تشکیل می دهند.

ازبین االت پژوهش  بیانگر این بود که نتایج حاصل از داده ها و سئو )تحلیل توسعه ای چانگ( استفاده شده است .

سه گزینه اصلی بهای تمام شده آب شرب )مواد ، دستمزد و سایر هزینه های تولیدی( سایر هزینه های تولیدی از 

دیدگاه تصمیم گیرندگان دارای وزن باالیی است و مواد مستقیم ودستمزد مستقیم از نظر وزنی برابر است و 

نی قرار دارند. همچنین دربین عوامل فرعی تولید از دیدگاه تصمیم گیرندگان به ضایعات دررده های بعدی وز

حق النظاره  " 0.221"خرید آب  "0.273 "و مواد ضدعفونی کننده  0.313ترتیب  برق و انرژی با وزن نهایی 

یز مرحله دارای وزن در تصمیم گیری هستنداز نظر مراحل  اصلی تشکیل دهنده تولید  آب  شرب ن " 0.193"با

 "0.263 "چاه  تولیدی دارای باالترین وزن و در خصوص  عوامل فرعی )مراحل  تولید( به ترتیب  مرحله توزیع چاه

در رده های وزنی برای هدر رفت هزینه در مراحل مختلف تولید آب قرار " 0.276 "و چشمه "0.26"پمپاژ سد 

دهنده تولید  آب شرب مرحله چاه تولیدی و از نظر عوامل دارند و اینکه از نظر برون سپاری مراحل  اصلی تشکیل 

دررده " 0.26"و توزیع چاه  "0.269"مرحله مخزن چشمه" 0.266فرعی برون سپاری مرحله توزیع سد باوزن 

 .های ترتیبی  وزنی قرار دارند

 .آب شرب ،کاهش بهای تمام شده ، مدیریت هزینه و تصمیم گیری گروهی واژگان کلیدی:
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 مقدمه  -1-1

امروزه برای موفقیت کلیداصلی در دست بهترین اطالعات است . درمحیط کسب و کار امروز تهیه و استفاده نمودن از اطالعات       

، به ویژه اطالعات مدیریت هزینه ، یک عامل مهم و سرنوشت ساز شناخته شده است. با تغییرر عوامرل محی ری ، نقرش اطالعرات 

ه و دامنه آن به همه وظایف مدیریت کشیده شده است . اطالعات مدیریت هزینه اصر ال  یرا عبرارتی مدیریت هزینه گسترش یافت

است که مفهوم گسترده دارد،یعنی از اطالعاتی که مدیر به آن نیاز دارد تا بتواند بر یک شرکت یا سازمان مدیریتی اثربخش اعمرا  

اطالعات اثرگذار غیرمالی درباره بهره وری کیفیت و سایر عوامل سرنوشرت کند و شامل اطالعات مالی درمورد درآمدها وهزینه ها و 

 (5،ص 1387ساز موفقیت برای شرکت می شود)پارسائیان ،

درصد آن را آبهرای شریرین تشرکیل مری  3درصد آن شور است و تنها  97درصد از س ح زمین را آب پوشانده ، 70برغم آنکه      

توده های یخ در ق بها انباشته شده و از دسترس انسانها خارج است و در مجموع فقط حردود دهد که سه چهارم آن نیز به صورت 

 (.5،ص 1380یک درصد از کل آبهای شیرین کره زمین در دسترس انسان است )قنادی ،

ای اطالعراتی بنابراین ساختار و الگوی اقتصادی فعلی حاکم بر شرکتهای آب و فاضالب چنین ایجاب می نماید که سیستم هر       

مناسب در این واحد ها مستقر و یک سیستم اطالعاتی بهای تمام شده به عنوان بخشی از سیستم اطالعاتی حسابداری و به لحرا  

فراهم نمودن اطالعات الزم جهت انجام وظایف برنامه ریزی و کنتر  مدیریتی در نظر گرفته شود. الزم به ذکر است که حسرابداری 

بازوی مدیریت درتصمیم گیری هاست و باتوجه به اهمیت آب در زندگی بشری و نقرش ایرن مایره حیراتی در بهای تمام شده یک 

توسعه پایدار و لزوم مدیریت هزینه و صرفه جویی در هزینه های تولید و شناسایی و کاهش هزینه ها ، شرکت آب وفاضرالب شررق 

م است ضمن بررسی راهکارهای مختلف استقرار سیستم هزینره یرابی به عنوان تامین کننده بخش عمده ای از آب استان تهران الز

استاندارد ، با استفاده ازرویکرد تصمیم گیری گروهی و سیستم حسابداری بهای تمام شده اقدامی عملی جهت کراهش بهرای تمرام 

 شده تولید آب شرب  بعمل آید.

 می باشد. .AHP Fازی که مبنای عملکرد پژوهشگر دراین امر فرایند تحلیل سلسله مراتب ف

لذا دراین فصل پس از بیان مقدمه ای به بیان مسئله ، اهمیت و ضرورت تحقیرق ، اهرداف تحقیرق ، سرواالت تحقیرق و همچیرنن 

 تعاریف نظری و عملیاتی تحقیق پرداخته می شود.

 بیان مسئله -1-2

در فعالیتهای اجتماعی یعنی تولید کاال و خدماتی که ارزش اجتماعی دارند و دولتها در قیمت گذاری آنها مداخله می کننرد ،       

موسسات و شرکتها از هدف اصلی و نهائی خود که همان حداکثر کردن سود است ، دور می شوند زیرا قیمت ازپریش تعیرین شرده 

ن سازمان توجه نموده و با کاهش هزینه ها امیدوار باشند که سرود آور شروند و یرا حرداقل زیران باعث می گردد تا شرکتها به درو

ندهند ، بنابراین حسابداری بهای تمام شده می تواند به عنوان یکی ازابزارهای مدیریت شرکتهای آب وفاضرالب مورداسرتفاده قررار 

یت هزینه ها بدون تکیه بر کمکهای مالی دولت به فعالیت ادامه دهد. یکی گرفته تا این بنگاه اقتصادی بتواند باستفاده از آن و مدیر

از منابع مهم و اساسی درآمد و تامین مالی شرکتهای آب و فاضالب ،آب بهای دریافتی از مشترکین است که نتیجه زحمات پرسنل 

عیین آب بها توسط شورای اقتصادتعیین می شود، این بنگاه بابت تصفیه وانتقا  آب برای استفاده کنندگان می باشد.و از آنجائیکه ت

ابزاری که شرکت آب و فاضالب شرق استان تهران بتواند از آن جهت تعیین قیمت منصفانه آب به نحویی که متحمل زیران نگرردد 
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را ترا حرد  مدیریت هزینه و استفاده از سیستمی است که بتواند هزینه غیر ضرور را شناسایی و حذف نموده و هزینه های ضرروری

 ممکن به حداقل برساند تا بهای هر متر مکعب آب شرب کاهش یافته و شرکت بتواند به خودکفایی مالی برسد.

حسابداری بهای تمام شده به فنونی اطالق می گردد که به کمک آنها می توان بهای تمام شده واحد تولید اعم از کاال یا خدمات را 

ی نوین ، یکی از ابزارهای مدیریت است که تحلیل و گزارشگری اطالعات و آمرار تراریخی و تعیین کرد ، همچنین حسابداری صنعت

پیش بینی شده را به مدیران ارائه می کند .این گزارشها و تحلیل ها ، مدیر را درتوسعه امکانات بالقوه ، بهبرود فرصرتهای موجرود ، 

ری می دهد و فرایند مدیریت را از طریق ارزیرابی عینری اطالعرات برقراری کنترلهای عملیاتی جدی و در عین حا  قابل انع اف یا

 ،مقدمه (1371کسب شده گسترش می بخشد)سازمان حسابرسی ،

حسابداری مدیریت شامل جمع آوری ، طبقه بندی ، تلخیص ، تجزیه وتحلیل و گزارش اطالعراتی مری باشرد کره مردیریت را در   

می نماید .حسابداری صنعتی شامل حسابداری مدیریت و هزینه یابی محصو  بررای  برنامه ریزی ، کنتر  و تصمیم گیری ها کمک

 (.10،ص 1375ارزشیابی موجودی ها و تعیین بهای تمام شده کاالی فروش رفته می باشد)سورن آبنوس ؛دالرنگ ،

رزیرابی راه حرل هرای ارائره تصمیم گیری فرایندی شامل شناسائی ، تشخیص و تعریف مسائل ، یافتن شقوق گوناگون حل آنها ، ا  

شده و انتخاب مناسبترین راه حل برای اجراست . به زبان ساده می توان تصمیم گیری را انتخاب یک راه کار ازمیان دو یا چنرد راه 

کار تعریف کرد، به عبارت دیگر تصمیم گیری فرایند بررسی یک سلسله عملیات وانتخاب یک راه کرار بررای حرل یرک مشرکل یرا 

 (.197،ص 1372عین است )وجدانی ،مسئله م

 برخری ارتباط این در.  دانند می افتد می اتفاق خاص زمانی و مکانی نق ه یک در که جدا واقعه یک را گیری تصمیم مدیران اکثر  

 مشرورت سرپس ، کند می فکر  انزوا در ، ای نق ه تک رهبر. گوئیم می ای نق ه تک رهبر آن به که رسند می حالتی به مدیران از

 ، سرازد می آن تحقق مامور را سازمان و خیر یا بله که گوید می سپس و ، کند می فکر بیشتر ، خواند می را ها گزارش ، طلبد می

 یرا و واقعره یرا و حادثره یک گیری تصمیم که است آن واقعیت. نمود برخورد سازمانی و اجتماعی نگاه با تصمیم به باید حالیکه در

 راجرع نگرانی از مملو گیری تصمیم.  شود می آشکار سا  یک یا و ماه یک ، هفته یک طو  در که است فرآیند یک. نیست پیشامد

 بحث با گیری تصمیم.  است سازمانی و نهادی سابقه و تاریخ و شخصی ظریف های تفاوت از مملو و است سیاست و قدرت بازیگران

 (110ص 1383؛ملکی ،2001)گاروین ،اجراست برای سازمانی س و  همه پشتیبانی نیازمند و بوده قرین مذاکره و

اگر چه درسالهای اخیر در خصوص محاسبه بهای تمام شده تولیدآب شرب تحقیقاتی محدودی صورت گرفته ، ولی پژوهشی کره   

است . لذا در ایرن  بتواند راهکار عملیاتی و علمی در جهت کاهش هزینه بهای تمام شده و مدیریت هزینه ارائه نماید صورت نگرفته

تحقیق ضمن شناسایی و تعیین وزن عوامل موثر برکاهش بهای تمام شده آب شرب  درشرکت آب و فاضالب شرق استان تهران ، با 

 نیرا بره ییپاسرخگو صردد در پرژوهش نیا گرید عبارت به. استفاده از رویکرد تصمیم گیری گروهی راهکار عملیاتی ارائه می گردد

چه عواملی درکاهش هزینه قیمت تمام شده تولید آب شرب در شرکت آب و فاضرالب شررق اسرتان تهرران  که است یاساس سوا 

 موثراست .

 اهمیت و ضرورت تحقیق -1-3

گذاری فروش محصوالت ها و قیمتدر صنعت آب و فاضالب از آنجائیکه رقیبی برای عرضه محصو  آن وجود ندارد و تعرفه                    

شود و در نهایت مشکالت و عقب ماندگیهایی که از دستگاههای متصدی قبلی به این شرکتها به ارث رسیده دولت انجام میتوسط 

های شرکتها در مقابل دستگاههای ذیربط )از جمله تعیین دقیق بهای تمام شده میتواند ضمن دفاع از هزینه مدیریت هزینه واست،

، شورای اقتصاد و...( این شرکتها را نهایتاً  کنندگانسازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف ، ریزی کشورسازمان مدیریت و برنامه

های توسعه بینی شده دولت در قانون برنامهدر دستیابی به قیمت فروش نهایی طبق بهای تمام شده و با توجه به راهکارهای پیش
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 .، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی یاری رساند اقتصادی

ی بقاء شرکتهای آب و فاضالب ، الزمه حفظ سرمایه و تأمین منابع مالی حاصل از فعالیتهای جاری برای توسعه دائمی فعالیتها

 ، چرا که وقتی کنتر  قیمتهای فروش در جهت تأمین حداقل رفاه و بهداشت عمومی تحت کنتر  مستقیم دولت است است

، به ترتیبی که  هاد و کوشش در جهت به حداقل رسانیدن زیان و مدیریت و کنتر  هزینهنمایناپذیر میزیان عملیاتی را اجتناب  ،

ترین وظایف مدیران شرکتهای آب و فاضالب بنیه مالی شرکت تضعیف نشود و توسعه پایدار در این صنعت را تأمین کند از عمده

تامین کننده آب شرب قسمت عمده ای از آب عنوان به  شرق استان تهران  در مقابل ذینفعان است و شرکت آب و فاضالب کشور

ه لذا های خود قرار داداقدامات اساسی را جهت استقرار یک سیستم جامع و کامل بهای تمام شده را در سرلوحه برنامهاستان تهران 

ر و حذف آنها تا حد شناسایی هزینه های پرت و غیرضروآنچه که در این  زمینه اهمیت به سزائی پیدا می کند مدیریت هزینه و 

ممکن می باشد .که الزمه این امر استفاده از نظرات وتجارب کسانی است که دراین زمینه فعالیت داشته و تصمیم گیر بوده اند لذا 

پژوهشگر در صدد است که با استفاده از نظرات تصمیم گیرندگان ، صاحب نظران و مدیران و کارشناسان شرکت آب و فاضالب 

هران وشناسایی و تعیین وزن هریک از عناصر و عوامل موثر بر بهای تمام شده هرمتر مکعب آب شرب با استفاده از شرق استان ت

رویکر تصمیم گیری گروهی در جهت استقرار حسابداری بهای تمام شده ، مدیریت هزینه های و تعیین بهای تمام شده واقعی و 

ها و در نتیجه بهای تمام شده آب شرب به منظور نیل به اهداف سازمانی عملکردی راهکارهای عملیاتی در جهت کاهش هزینه 

  ارائه نماید.

 اهداف تحقیق  -1-4

 هدف اصلی تحقیق: -1-4-1
 هدف اصلی :

شناسایی و وزن دهی عوامل موثر بر کاهش هزینه قیمت تمام شده تولید آب شررب در شررکت آب وفاضرالب شررق اسرتان         

 تهران بارویکرد تصمیم گیری گروهی 
 اهداف جزئی تحقیق: -1-4-2

 تعیین مراحلی از تولیدآب که بیشترین هدررفت هزینه آب را دارند.-1

 ون سپاری آنها باعث کاهش هزینه و در نتیجه بهای تمام شده آب شرب می شودتعیین عملیات و اموری که بر-2

 سواالت تحقیق -1-5

 :سوال اصلی تحقیق -1-5-1
 چه عواملی درکاهش بهای تمام شده تولید آب شرب درشرکت آب وفاضالب شرق استان تهران موثر است ؟

 :سواالت ویژه تحقیق -1-5-2
 بیشترین هدررفت هزینه صورت می گیرد؟درکدامیک از مراحل تولیدآب  -1

کدام یک از مراحل درعملیات کاری است که درصورت برون سپاری باعث کاهش هزینه تولید ودرنتیجره بهرای تمرام شرده  -2

 محصو  راکاهش خواهد داد ؟
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  غیرهای تحقیقتتعاریف نظری و عملیاتی م -1-6

 بهای تمام شده  -1

تمام شده به فنونی اطالق می گردد که به کمک آنها می توان بهای تمام شده واحد تولید اعرم حسابداری بهای  تعریف نظری:     

از کاال یا خدمات ر اتعیین کرد ، همچنین حسابداری صنعتی نروین ، یکری از ابزارهرای مردیریت اسرت کره تحلیرل و گزارشرگری 

این گزارشها و تحلیل ها ، مدیر را در توسعه امکانات برالقوه ،  اطالعات و آمار تاریخی و پیش بینی شده را به مدیران ارائه می کند .

بهبود فرصتهای موجود ، برقراری کنترلهای عملیاتی جدی و در عین حا  قابل انع اف یاری می دهد و فرایند مدیریت را از طریرق 

 ،مقدمه (.1371ارزیابی عینی اطالعات کسب شده گسترش می بخشد )سازمان حسابرسی ،

در این تحقیق منظور تعیین بهای تمام شده یک متر مکعب آب شرب در شرکت آب و فاضالب شرق اسرتان ریف عملیاتی: تع     

 تهران می باشد.

 مدیریت هزینه  -2

آیی منابع سازمان در جهت  مدیریت هزینه در یک بیان ساده عبارت است از به کارگیری م لوب و توام با کار تعریف نظری:        

آفرینی برای مشتریان. این تعریف بر این نکته محوری تاکید دارد کره سرودآوری و رشرد بنگراه از طریرق خلرق ارزش بررای ارزش 

مشتریان تحقق می یابد. منشا ثروت زایی بنگاه های اقتصادی و سازمان ها مشتریان هستند و تنها مشتریان رضرایتمند و خشرنود 

جاد ثروت در سازمان ها ادامه می دهند. رضایتمندی مشتریان نیز به آن بستگی دارد که مرا وفادار می مانند و به صورت پایدار به ای

تا چه میزان در مقایسه با رقبا محصو  و خدمات ارزشمند و دارای کیفیت را با قیمت مناسب و در زمان مناسب به آنان عرضه مری 

وق را برآورده می سازد. مدیریت هزینه فلسفه بهبرود اسرت مفهومی است که به میزان زیادی تحقق هدف ف« مدیریت هزینه»کنیم.

زیرا می کوشد راه های مناسب برای تصمیم گیری هایی که متضمن ارزش آفرینی برای مشتریان، همراه با کاهش هزینه هاسرت را 

ینه های تولید و یرا انجرام مدیریت هزینه بر این نگرش استوار است که هزینه ها به خودی خود ایجاد نمی شوند بلکه تمام هز بیابد

خدمات محصو  و نتیجه تصمیم گیری های مدیریت است که عمدتاً مع وف به چگونگی استفاده از منابع محردود سرازمان اسرت. 

نگرش مدیریت هزینه نقش مهمی در جهت دادن تصمیمات مدیران به سوی ایجراد ارزش بررای همره ذی نفرع هرا )سرهام داران، 

امعه( به عهده دارد و می کوشد بین منافع ذی نفع های مختلف تلفیق مناسب و خالقانه ایجاد کند.فلسفه و مشتریان، کارکنان و ج

متشکل از مجموعه ای از ابزار و تکنیک هاست که می تواند به تجزیه و تحلیل جامع تصرمیمات مردیریت « مدیریت هزینه»نگرش 

که بره پیشربرد اهرداف و « مدیریت هزینه»د.مجموعه ابزار و تکنیک های بپردازد و در هر مورد تصمیمات مدیریت را پشتیبانی کن

 .(1391نیکبخت ،(نامیده می شود« سیستم مدیریت هزینه»برنامه های یاری می رساند 

در این تحقیق، منظور این است که هزینه های تشکیل دهنده بهای تمام شرده آب شررب را شناسرایی وبرا تعریف عملیاتی:       

 از حسابداری مدیریت ،هزینه را مدیریت وکنتر  کنیم .استفاده 

 آب شرب  -3

آب  آشاامیدنی آبهیئت وزیرران جمهروری اسرالمی ایرران  1371مصوب  نامه بهداشت محیطآیینم ابق با  تعریف نظری:    

گوارایی است که عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولروژیکی آن در حرد اسرتانداردهای مصروب باشرد و مصررف آن عارضره سرویی در 

 مدت یا درازمدت در انسان ایجاد نکندکوتاه

آب وفاضرالب در این تحقیق، منظور آب مورد استفاده مردم م ابق باتعریف نظری است کره توسرط شررکت تعریف عملیاتی:     

 شرق استان تهران تامین می شود.
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 رویکرد تصمیم گیری گروهی    -4

 مشرکل یکدیگر همکاری با ، خود کارکنان از نفرچند  یا یک با همراه مدیر یک گروهی گیری تصمیم روش درتعریف نظری:        

 دهد می فرصت کننده شرکت مدیران به که است این گروهی گیری تصمیم مزیت مهمترین.  دهند می قرار بررسی تحت را خاصی

 .( 49 ص، 1381 ، زادگان عباس. )  بیازمایند را جدید و مختلف راههای و کرده گردآوری را اطالعاتی های داده تا

در این تحقیق، منظور این است که بااستفاده ازنظرات تصرمیم گیرنردگان ،مردیران وکارشناسران ،اطالعرات تعریف عملیاتی:       

 .مربوط به هزینه یابی آب شرب راشناسایی وراهکارهای کاهش بهای تمام شده را تصمیم گیری نمائیم 

 تجزیه و تحلیل داده ها1-2

مقدمه -1-   

اده ها پژوهش، به تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش می پردازد. تجزیه و تحلیل داین فصل با توجه به اهداف و سواالت 

 به دو بخش اصلی تقسیم بندی شده است:

ختی گی های جمعیت شناویزدربخش توصیف داده ها به توصیف داده ها و بخش دوم به تحلیل داده ها می پردازد.  به بخش او  

م گیری ی تصمیبا بهره گیری از شاخص هاجامعه مانندمدرک تحصیلی ،سابقه وسمت سازمانی پرداخته ودر بخش تحلیل داده ها  

ت:   ، سوا  های پژوهش  مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. نتایج این م العه براین اساس تنظیم و ارائه شده اس گروهی   

اده هاتوصیف د -2-2  

 ابتدا به بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی وسپس تجزیه و تحلیل شاخص های مورد م العه پرداخته شده است:  

، یکی از شاخص های مهم هر م العه توجه و بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی جامعه مورد م العه است. ازاین رو این پژوهش 

شر  زیر  ، آنان برآمده است. نتایج بدست آمده  بهه کاری وسمت سازمانی سن ،میزان تحصیالت ،سابقبه بررسی عواملی نظیر 

  است: 

بررسی و تجزیه و تحلیل سواالت پژوهش -2-3  

آخرین قسمت این فصل مربوط به به بررسی و تجزیه و تحلیل سواالت پژوهش است. در قسمت  او  به بررسی و تحلیل      

توصیفی داده های گردآوری شده، اقدام و تفاوت ها م ر  شده است. این قسمت به بررسی استنباطی داده های پژوهش با بهره 

اهد شد؛ و در صدد بررسی این مسئله است که آیا تفاوت های موجود از گیری از آزمون های و شاخص های آماری پرداخته خو

 لحا  آماری معنی دار است یا اینکه ناشی از خ ای نمونه گیری است؟ 

 تشکیل ماتریس وزن توافق گروهی استفاده می شود ازاینرو، با توجه به س ح سنجش متغیرهای مورد بررسی از 

  ؟کاهش بهای تمام شده تولید آب شرب در شرکت آب و فاضالب شرق استان تهران موثر استچه عواملی در سئوا  اصلی پژوهش :

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 233-258، ص 1395،  اردیبهشت 1، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

239 

 

با بررسی مقاالت مختلف و اسناد مرتبط با موضوع پژوهش در سازمان مورد م العه و با راهنمایی خبرگان پژوهش و اساتید محترم 

 شناسایی و برای حل مسئله انتخاب گردید دانشگاهی در نهایت عوامل زیر در کاهش بهای تمام شده تولید آب شرب

. عوامل موثردرکاهش بهای تمام شده آب شرب2-1جدول    

 کد عوامل فرعی عامل اصلی ردیف 

 مواد مستقیم 1

1C 

 11C خرید آب

 12C حق النظاره

 13C برق وانرژی

 14C مواد ضدعفونی کننده

 دستمزد مستقیم 2

2C 

 21C حقوق ودستمزد

 22C کاراضافه 

 23C مزایای غیرنقدی

 24C ماموریت

سایر هزینه های  3

 تولید

3C 

 31C نگهداشت وتعمیرات

 32C استهالک دارایی ها

 33C خسارات وارده به مشتریان

 34C خدمات قرار دادی نگهداشت وتعمیرات

 41C سرقت وضایعات  4Cضایعات 4

 مراحل مختلف تولید آب شرب . عوامل هدر رفت هزینه در2-2جدول 

 کد عوامل فرعی عامل اصلی ردیف

 چاه 1

1C 

 11C پمپاژ

 12C مخزن

 13C کلر زنی

 14C توزیع

 سد 2

2C 

 21C پمپاژ

 22C مخزن

 23C کلر زنی

 24C توزیع

 چشمه 3

3C 

 31C پمپاژ

 32C مخزن

 33C کلر زنی

 34C توزیع
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 سپاری برون تولید درصورت هزینه کاهشعوامل   . 2-3جدول 

 کد عوامل فرعی عامل اصلی ردیف

 چاه 1

1C 

 11C پمپاژ

 12C مخزن

 13C کلر زنی

 14C توزیع

 سد 2

2C 

 21C پمپاژ

 22C مخزن

 23C کلر زنی

 24C توزیع

 چشمه 3

3C 

 31C پمپاژ

 32C مخزن

 33C کلر زنی

 34C توزیع

 

استفاده  چانگ تحلیل سلسله مراتبی فازی یا تحلیل توسعه ای برای پاسخ به سئواالت تحقیق از مد  تصمیم گیری و حل به روش 

 می شود .

 

 فازی  تحلیل سلسه مراتبی.  اولویت بندی عوامل به کمک روش2-3-1

ابتدا با توجه به درخت تحلیل سلسله مراتبی، به منظور تعیین اهمیت نسبی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، در 

ماتریس های مقایسه زوجی ایجاد شده و سپس درایه های ماتریس های مقایسه زوجی اعداد فازی مثلثی ، به صورت جدو   

 تعریف شده اند: 2-4شماره 

 

 . اعداد فازی مثلثی برای محاسبه اهمیت نسبی 2-4جدول 

مقیاس فازی   تعریف

 مثلثی

 (7، 9، 9) 9 اندازه مرجحبی 

 (5، 7، 9) 7 ترجیح بسیار قوی

 (3، 5، 7) 5 مرجح قویاً

 (1، 3، 5) 3 نسبتاً مرجح

 (1، 1، 1) 1 ترجیح یکسان

   بینابین
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پس از شکل گیری ماتریس های مقایسه زوجی و آن که متغیرهای زبانی ماتریس تصمیم ، به اعداد فازی مثلثی تبدیل 

 ناسازگاری اقدام به محاسبه اوزان عوامل و شاخص ها می نماییم. نرخ استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازیشدند با 

 .آمده است 2-5شود که نتایج محاسبات در جدو   می ( محاسبه1998) 1نیز به روش گوگوس و بوچر

 

 ها ماتریس سازگاری . تست2-5جدول 

gCR gCI λ نتیجه
max

𝑔
 

mCR mCI λ
max

m
 N ماتریس 

< 0.1 0.0266 

 

0.007 

 

4.021 

 

0.0011 

 

0.0009 

 

4.0026 

 

 عوامل اصلی 4

< 0.1 0.0441 

 

0.0116 

 

4.0348 

 

0.0074 

 

0.0059 

 

4.0176 

 

 مستقیم مواد 4

< 0.1 0.0954 

 

0.0251 

 

4.0752 

 

0.0019 

 

0.0015 

 

4.0046 

 

 مستقیم دستمزد 4

< 0.1 0.0034 

 

0.0009 

 

4.0027 

 

0.0009 

 

0.0007 

 

4.0021 

 

 های هزینه سایر 4

 0.051 0.1 > تولید

 

0.0092 

 

3.0183 

 

0 0 3 

 

عوامل اصلی هدر  3

 0.0016 0.1 > رفت

 

0.0004 

 

4.0012 

 

0.0008 

 

0.0007 

 

4.002 

 

 چاه  4

< 0.1 0.0502 

 

0.0132 

 

4.0396 

 

0.0011 

 

0.0009 

 

4.0026 

 

 سد 4

< 0.1 0.0585 

 

0.0154 

 

4.0461 

 

0.0011 

 

0.0008 

 

4.0025 

 

 چشمه  4

< 0.1 0.0003 

 

0 3 

 

0 0 3.0001 

 

عوامل اصلی برون  3

 0.0517 0.1 > سپاری

 

0.0136 

 

4.0407 

 

0 0 4.0001 

 

 چاه  4

< 0.1 0.0311 

 

0.0082 

 

4.0245 

 

0.0012 

 

0.0009 

 

4.0028 

 

 سد 4

< 0.1 0.0414 

 

0.0109 

 

4.0326 

 

0.0016 

 

0.0013 

 

4.0038 

 

 چشمه  4

 

بنابراین، می توان  .هستند فازی سازگار ها ماتریس کلیه پس است 1/0 از کمتر gCRو  mCRمقدار  ها ماتریس تمامی در چون

 کار را ادامه داد و ماتریس مقایسه های زوجی قابل حل است.

 

 محاسبه اوزان عوامل موثر در کاهش بهای تمام شده آب شرب 

خبره پژوهش، و با محاسبه تجمیع نظرات آنان به هر یک از داریه های پرسشنامه  6با توجه به اطالعات به دست آمده از 

براساس محاسبه امتیازات کلی  2-6مقایسات زوجی فازی و قراردادن آن ها در بازه مورد نظر با توجه به نزدیکی امتیاز، جدو  

 ت.آمده اس 4-5پژوهش مورد محاسبه قرار گرفت که اوزان شاخص ها در جدو  شماره 

 

 

 

 

 

                                                            
1  Gogus & Boucher 
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 شرب آب شده تمام بهای موثردرکاهش . مقایسات زوجی عوامل اصلی2-6جدول 

 1C 2C 3C 4C 

1C 1 1 1 0.333 1.149 5 0.25 1 4 1 2.862 7 

2C 0.2 0.871 3 1 1 1 0.2 0.871 3 0.25 2.237 8 

3C 0.25 1 4 0.333 1.149 5 1 1 1 1 3.022 8 

4C 0.143 0.349 1 0.125 0.447 4 0.125 0.331 1 1 1 1 

 
∑ ∑ 𝑀 =𝑚

𝑗=1
𝑛
𝑖=1 (8.21, 19.29, 57)   [∑ ∑ 𝑀]𝑚

𝑗=1
𝑛
𝑖=1

-1 = (0.0175, 0.0518, 0.1218) 

 

 

 

 نسبت به هم دیگر iS درجه بزرگی هر یک از مقادیر 

 

 

 

 

اوزان  عوامل اصلی:

 .  اهمیت نسبی عوامل اصلی2-7جدول 

 وزن نرمال شده وزن نرمال نشده شاخص اصلی 

 1C 0.996 0.265 مواد مستقیم 

 2C 0.966 0.257 دستمزد مستقیم 

 3C 1.000 0.266 سایر هزینه های تولید

 4C 0.794 0.211 ضایعات 

 ترسیم می گردد. 2-1در ادامه نیز نمودار وزن  شاخص ها به صورت نگاره شماره 

 

1S = (2.5

8, 

6.01, 17.00) × (0.0175, 0.0518, 

0.1218) 

= (0.045, 0.312, 2.071) 

S

2 

= (1.65
, 

4.98, 15.00) × (0.0175, 0.0518, 

0.1218) 

= (0.029
, 

0.258, 1.827) 

S

3 

= (2.58
, 

6.17, 18.00) × (0.0175, 0.0518, 

0.1218) 

= (0.045
, 

0.320, 2.193) 

S

4 

= (1.39
, 

2.13, 7.00) × (0.0175, 0.0518, 

0.1218) 

= (0.024, 0.110, 0.853) 

1)=2S≥  1V(S ≥  1V(S

0.996)=3S 

1)=4S≥  1V(S 

≥  2V(S

0.971)=1S 

≥  2V(S

0.966)=3S 

1)=4S≥  2V(S 
1)=1S≥  3V(S 1)=2S≥  3V(S 1)=4S≥  3V(S 

0.8)=1S≥  4V(S ≥  4V(S

0.848)=2S 

≥  4V(S

0.794)=3S 
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 EXCEL.  نمودار اوزان  عوامل اصلی به دست آمده از نرم افزار تحت 2-1نگاره 

  

 ترین عامل اصلی موثر در کاهشمهمبه عنوان  "تولید های هزینه سایر"گونه که جدو  و نمودار باال نشان می دهد، عامل همان

به ترتیب در اهمیت بعدی قرار   "ضایعات"و  "مستقیم دستمزد"، "مستقیم مواد"شرب می باشد. و عوامل  آب شده تمام بهای

 دارند.

 محاسبه اوزان زیر عوامل 

 "مستقیم مواد". اوزان زیر عوامل 1

 

 "مستقیم مواد"ماتریس مقایسه زوجی بین زیرعوامل  2-8جدول 

 11C 12C 13C 14C وزن 

11C 1 1 1 0.33 1.15 3 0.13 0.36 1 0.17 0.54 3 0.221 

12C 0.33 0.87 3 1 1 1 0.13 0.29 1 0.2 0.44 1 0.193 

13C 1 2.79 8 1 3.47 8 1 1 1 1 2.17 5 0.313 

14C 0.33 1.86 6 1 2.3 5 0.2 0.46 1 1 1 1 0.273 

 

 
 

 Excelدست آمده از نرم افزار تحت به "مستقیم مواد"زیرعوامل . نمودار اوزان 2-2نگاره 

 

م مواد مستقی
26%

دستمزد 
مستقیم 
26%

ه سایر هزین
های تولید
27%

ضایعات 
21%

خرید آب 
22%

حق النظاره
برق 19%

وانرژی 
32%

مواد 
ضدعفونی

کننده 
27%
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موثر در  "مواد مستقیم"ترین زیرعامل به عنوان مهم "وانرژی برق"همان گونه که جدو  و نمودار باال نشان می دهد، عامل 

های به ترتیب در اهمیت "النظاره حق"و  "آب خرید"،"کننده ضدعفونی مواد"شرب می باشد. و عوامل  آب شده تمام بهای کاهش

 عدی قرار دارند.ب

 

 "مستقیم دستمزد". اوزان زیرعوامل 2

 

 "مستقیم دستمزد". ماتریس مقایسه زوجی بین زیرعوامل 2-9جدول 

 21C 22C 23C 24C وزن 

21C 1 1 1 0.25 0.74 3 1 3.03 5 0.25 2.12 5 0.288 

22C 0.33 1.35 4 1 1 1 1 3.29 7 1 2.49 7 0.301 

23C 0.2 0.33 1 0.14 0.3 1 1 1 1 0.2 0.76 1 0.166 

24C 0.2 0.47 4 0.14 0.4 1 1 1.32 5 1 1 1 0.245 

 

 
 

 Excelدست آمده از نرم افزار تحت به  "مستقیم دستمزد"های زیرعوامل . نمودار اوزان شاخص2-3نگاره 

 

 "مستقیم دستمزد"ترین زیر عامل  به عنوان مهم "کار اضافه "همان گونه که جدو  و نمودار باال نشان می دهد، زیرعامل 

به ترتیب در  "غیرنقدی مزایای"و  "ماموریت"، "ودستمزد حقوق"شرب می باشد. و زیرعوامل  آب شده تمام بهای در کاهشموثر 

 های بعدی قرار دارند.اهمیت

 

 "تولید های هزینه سایر ". اوزان زیرعوامل 3

 

 "تولید های هزینه سایر ". ماتریس مقایسه زوجی بین زیرعوامل 2-10جدول 

 31C 32C 33C 34C وزن 

31C 1 1 1 0.25 1.06 3 1 2.17 5 0.33 1.18 4 0.275 

32C 0.33 0.94 4 1 1 1 1 2.05 5 0.33 1.25 4 0.273 

33C 0.2 0.46 1 0.2 0.49 1 1 1 1 0.25 0.53 1 0.189 

34C 0.25 0.85 3 0.25 0.8 3 1 1.89 4 1 1 1 0.263 

حقوق 
ودستمزد

29%

اضافه کار
30%

مزایای 
غیرنقدی

17%

ماموریت 
24%
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 Excelدست آمده از نرم افزار تحت به "تولید های هزینه سایر". نمودار اوزان زیرعوامل 2-4نگاره 

 

 هزینه سایر"ترین زیر عامل  به عنوان مهم "وتعمیرات نگهداشت"نشان می دهد، زیرعامل همان گونه که جدو  و نمودار باال 

 نگهداشت دادی قرار خدمات "، "ها دارایی استهالک"شرب می باشد. و زیرعوامل  آب شده تمام بهای موثر در کاهش "تولید های

پس از محاسبه اوزان فازی عوامل اصلی و  قرار دارند. های بعدیبه ترتیب در اهمیت "مشتریان به وارده خسارات"و  "وتعمیرات

نماییم.  نتایج محاسبات در بندی میها را بر اساس میزان اوزان شان اولویتها محاسبه و سپس آنها، وزن نهایی آنزیرعوامل آن

 آورده شده است. 2-11جدو  

 شرب آب شده تمام بهای موثر در کاهش . عوامل2-11جدول 

عوامل اصلی و رتبه وزن  

 آن

وزن نسبی زیرعوامل و  

 ها رتبه آن
وزن نهائی زیرعوامل و 

  هارتبه آن

 1C مواد مستقیم

0.265 

(2) 

 

11C 0.2206 (3) 0.0585 (9) 

12C 0.193 (4) 0.0512 (10) 

13C 0.3134 (1) 0.0831 (1) 

14C 0.273 (2) 0.0724 (6) 

 2Cدستمزد مستقیم 

0.257 

(3) 

21C 0.2881 (2) 0.0741 (3) 

22C 0.3007 (1) 0.0774 (2) 

23C 0.1658 (4) 0.0427 (12) 

24C 0.2454 (3) 0.0631 (8) 

 3Cسایر هزینه های تولید 

 

0.266 

(1) 

31C 0.2748 (1) 0.0732 (4) 

32C 0.273 (2) 0.0727 (5) 

33C 0.1889 (4) 0.0503 (11) 

34C 0.2632 (3) 0.0701 (7) 

   4C  0.211  )4( 41C  (1)ضایعات 

نگهداشت 
وتعمیرات 

28%

استهالک 
دارایی ها

27%

خسارات 
وارده به 
مشتریان 

19%

خدمات 
قرار دادی 
نگهداشت 
وتعمیرات

26%

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 233-258، ص 1395،  اردیبهشت 1، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

246 

 

 

 ضایعات بحث لذا باشد می یکسان فرعی عوامل داشتن وزنی مقایسه  الزمه اینکه به عنایت با و 2-11 جدو  نتایج به عنایت با

 و مستقیم ودستمزد مواد یعنی شده تمام بهای اصلی گزینه سه و. است نگردیده لحا  تحلیل در نبوده فرعی عوامل دارای چون

مواد "از  عوامل  " وانرژی برق "بنابراین بیشترین وزن مربوط به زیرعامل . اند گرفته قرار ارزیابی مورد تولیدی های سایرهزینه

 حقوق "اولویت دوم؛  "کار اضافه"شرب اولویت او  را کسب کرد. زیرعوامل  آب شده تمام بهای کاهش می باشد که در "مستقیم

عامل کسب  12اولویت پنجم در بین  "ها  دارایی استهالک "اولویت چهارم و  " وتعمیرات نگهداشت "اولویت سوم؛ "ودستمزد

شرب را به خود اختصاص دادند و این نشان از  آب شده تمام بهای کاهش در گذار درصد از کل وزن عوامل تأثیر 38کردند که 

را نشان می تحلیل سلسله مراتبی فازی ها به روشنمودار ترتیب وزن نهایی شاخص 2-5اهمیت بسیار این شاخص هاست. نگاره 

 دهد. 

 
 شرب آب شده تمام بهای کاهش در موثر . نمودار ترتیب وزن نهایی عوامل2-5نگاره 

 

 سئوا  فرعی او  :

 درکدامیک از مراحل تولیدآب بیشترین هدر رفت هزینه صورت می گیرد؟

  شرب آب تولید مختلف مراحل در هزینه رفت هدرمحاسبه اوزان عوامل 

 

 " هزینه رفت هدر ". اوزان عوامل اصلی  1

 

 شرب آب تولید مختلف مراحل در هزینه رفت . ماتریس مقایسه زوجی بین عوامل اصلی هدر2-12جدول 

 1C 2C 3C وزن 

1C 1 1 1 1 2.825 6 0.333 1.246 4 0.371 

2C 0.167 0.354 1 1 1 1 0.167 0.441 3 0.275 

3C 0.25 0.803 3 0.333 2.268 6 1 1 1 0.353 

 

 

 

 

0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
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پمپاژ 
26%

مخزن 
24%

کلر زنی
24%

توزیع 
26%

چاه 
37%

سد
28%

چشمه 
35%

 

 

 

 

 

 

 

دست آمده از نرم افزار به شرب آب تولید مختلف مراحل در هزینه رفت هدر . نمودار اوزان عوامل اصلی2-6نگاره 

 Excelتحت 

 

 مراحل در هزینه رفت عامل اصلی هدر ترینبه عنوان مهم "چاه"همان گونه که جدو  و نمودار باال نشان می دهد، عامل 

 های بعدی قرار دارند.به ترتیب در اهمیت "سد"و  "چشمه"شرب می باشد. و عوامل  آب تولید مختلف

 " چاه ". اوزان زیرعوامل  2

 "چاه". ماتریس مقایسه زوجی بین زیر عوامل 2-13جدول 

 11C 12C 13C 14C وزن 

11C 1 1 1 0.333 1.683 4 0.25 1.516 5 0.2 0.944 4 0.259 

12C 0.25 0.594 3 1 1 1 0.333 0.871 3 0.2 0.561 3 0.236 

13C 0.2 0.66 4 0.333 1.149 3 1 1 1 0.25 0.561 3 0.242 

14C 0.25 1.059 5 0.333 1.783 5 0.333 1.783 4 1 1 1 0.263 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Excelدست آمده از نرم افزار تحت به "چاه"زیر عوامل . نمودار اوزان 2-7نگاره 

 

 در هزینه رفت در هدر "چاه"ترین زیرعامل به عنوان مهم "توزیع"همان گونه که جدو  و نمودار باال نشان می دهد، عامل 

 های بعدی قرار دارند.به ترتیب در اهمیت "مخزن"و  " زنی کلر "، " پمپاژ "شرب می باشد. و زیرعوامل  آب تولید مختلف مراحل
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 " سد ". اوزان زیرعوامل  3

 

 "سد". ماتریس مقایسه زوجی بین زیر عوامل 2-14جدول 

 21C 22C 23C 24C وزن 

21C 1 1 1 0.333 1.084 4 1 1.431 7 0.333 1.149 3 0.26 

22C 0.25 0.922 3 1 1 1 1 1.516 5 0.333 1 3 0.258 

23C 0.143 0.699 1 0.2 0.66 1 1 1 1 0.167 0.725 3 0.226 

24C 0.333 0.871 3 0.333 1 3 0.333 1.38 6 1 1 1 0.256 

 

 
 

 Excelدست آمده از نرم افزار تحت به "سد"زیر عوامل . نمودار اوزان 2-8نگاره 

 

 در هزینه رفت در هدر "سد"زیرعامل ترین به عنوان مهم "مخزن"همان گونه که جدو  و نمودار باال نشان می دهد، عامل 

 های بعدی قرار دارند.به ترتیب در اهمیت " زنی کلر"و  " پمپاژ "، "  توزیع "شرب می باشد. و زیرعوامل  آب تولید مختلف مراحل

 

 "چشمه". اوزان زیرعوامل  4

 

 "چشمه". ماتریس مقایسه زوجی بین زیر عوامل 2-15جدول 

 31C 32C 33C 34C وزن 

31C 1 1 1 0.17 0.48 3 0.33 1.02 4 0.2 0.49 1 0.23 

32C 0.33 2.09 6 1 1 1 1 2.49 5 0.25 1.15 4 0.276 

33C 0.25 0.98 3 0.2 0.4 1 1 1 1 0.14 0.49 3 0.224 

34C 1 2.05 5 0.25 0.87 4 0.33 2.05 7 1 1 1 0.27 

 

پمپاژ 
26%

مخزن 
26%

کلر زنی
22%

توزیع 
26%
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 Excelدست آمده از نرم افزار تحت به "چشمه"زیر عوامل . نمودار اوزان 2-9نگاره 

 

 رفت در هدر "چشمه"ترین زیرعامل مهم به عنوان " پمپاژ"همان گونه که جدو  و نمودار صفحه قبل نشان می دهد، عامل 

های بعدی به ترتیب در اهمیت " زنی کلر"و  " توزیع "، " مخزن "شرب می باشد. و زیرعوامل  آب تولید مختلف مراحل در هزینه

 قرار دارند.

اساس میزان اوزانشان ها را بر ها محاسبه و سپس آنها، وزن نهایی آنپس از محاسبه اوزان فازی عوامل اصلی و زیرعوامل آن

 آورده شده است. 2-16نماییم.  نتایج محاسبات در جدو  بندی میاولویت

 

 شرب آب تولید مختلف مراحل در هزینه رفت هدر در گذار تأثیر . عوامل2-16جدول 

وزن  عوامل اصلی و رتبه 

 آن

وزن نسبی زیرعوامل و  

 ها رتبه آن
وزن نهائی زیرعوامل و 

  هارتبه آن

 1C چاه

0.371 

(1) 

 

11C 0.2592 (2) 0.0962 (5) 

12C 0.2363 (4) 0.0877 (9) 

13C 0.2415 (3) 0.0896 (8) 

14C 0.263 (1) 0.0976 (3) 

 2Cسد 

0.275 

(3) 

21C 0.2605 (1) 0.0718 (4) 

22C 0.2578 (2) 0.071 (6) 

23C 0.2258 (4) 0.0622 (11) 

24C 0.2559 (3) 0.0705 (7) 

 3Cچشمه 

 

0.353 

(2) 

31C 0.2301 (4) 0.0813 (10) 

32C 0.2759 (1) 0.0975 (1) 

33C 0.2238 (3) 0.0791 (12) 

34C 0.2702 (2) 0.0955 (2) 

  

پمپاژ 
23%

مخزن 
28%

کلر زنی
22%

توزیع 
27%
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 هدر می باشد که در "چاه"از  عوامل  "توزیع "نشان می دهد بیشترین وزن مربوط به زیرعامل  4-16همان طوری که جدو  

 "پمپاژ "مربوط به چشمه، اولویت دوم؛  "مخزن"شرب اولویت او  را کسب کرد. زیرعوامل  آب تولید مختلف مراحل در هزینه رفت

عامل  12مربوط به چاه اولویت پنجم در بین  "کلرزنی  "مربوط به چشمه، اولویت چهارم و  "توزیع "مربوط به چاه، اولویت سوم؛

شرب را به خود  آب تولید مختلف مراحل در هزینه رفت هدر در گذار أثیردرصد از کل وزن عوامل ت 64/47کسب کردند که 

تحلیل  ها به روشنمودار ترتیب وزن نهایی شاخص 2-10اختصاص دادند و این نشان از اهمیت بسیار این شاخص هاست. نگاره 

 را نشان می دهد. سلسله مراتبی فازی 

 

 
 شرب آب تولید مختلف مراحل در هزینه رفت هدر در گذار تأثیر . نمودار ترتیب وزن نهایی عوامل2-10نگاره 

 

 پژوهش : 2سئوا  فرعی 

کدام یک از مراحل در عملیات کاری است که درصورت برون سپاری باعث کاهش هزینه تولید و در نتیجه بهای تمام شده محصو  

 را کاهش خواهد داد ؟

  سپاری هزینه تولید در صورت برون محاسبه اوزان عوامل کاهش

 

 . اوزان عوامل اصلی1

 

 . ماتریس مقایسه زوجی بین عوامل کاهش هزینه تولید در صورت برون سپاری2-17جدول 

 1C 2C 3C وزن 

1C 1 1 1 0.33 1.2 6 0.25 1.22 5 0.3402 

2C 0.17 0.83 3 1 1 1 0.17 1.04 4 0.329 

3C 0.2 0.82 4 0.25 0.96 6 1 1 1 0.3308 

 

 

 

 

 

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1
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چاه 
34%

سد
33%

چشمه 
33%

 

 

 

 

 

 

 

دست آمده از نرم افزار تحت بهسپاری  برون صورت در تولید هزینه کاهش . نمودار اوزان عوامل اصلی2-11نگاره 
Excel 

 

 برون صورت در تولید هزینه عامل اصلی کاهشترین به عنوان مهم "چاه"همان گونه که جدو  و نمودار باال نشان می دهد، عامل 

 های بعدی قرار دارند.به ترتیب در اهمیت "سد"و  "چشمه"سپاری می باشد. و عوامل 

 

 

 " چاه ". اوزان زیرعوامل  2

 

 "چاه". ماتریس مقایسه زوجی بین زیر عوامل 2-18جدول 

 11C 12C 13C 14C وزن 

11C 1 1 1 0.333 1.516 5 0.333 1.246 4 0.333 1.084 4 0.26 

12C 0.2 0.66 3 1 1 1 0.25 0.803 3 0.25 0.699 1 0.234 

13C 0.25 0.803 3 0.333 1.246 4 1 1 1 0.333 0.871 3 0.249 

14C 0.25 0.922 3 1 1.431 4 0.333 1.149 3 1 1 1 0.256 

 

 

 
 

 Excelدست آمده از نرم افزار تحت به "چاه"زیر عوامل . نمودار اوزان 2-12نگاره 

 

پمپاژ 
26%

مخزن 
23%

ی کلر زن
25%

توزیع 
26%
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 در تولید هزینه در کاهش "چاه"زیرعامل ترین به عنوان مهم "پمپاژ"همان گونه که جدو  و نمودار باال نشان می دهد، عامل 

 های بعدی قرار دارند.به ترتیب در اهمیت "مخزن"و  " زنی کلر "، " توزیع "می باشد. و زیرعوامل  سپاری برون صورت

 " سد ". اوزان زیرعوامل  3

 

 "سد". ماتریس مقایسه زوجی بین زیر عوامل 2-19جدول 

 21C 22C 23C 24C وزن 

21C 1 1 1 0.33 1.08 4 0.33 1.25 5 0.33 0.87 3 0.256 

22C 0.25 0.92 3 1 1 1 0.33 1.32 3 0.33 0.76 1 0.246 

23C 0.2 0.8 3 0.33 0.76 3 1 1 1 0.25 0.61 1 0.232 

24C 0.33 1.15 3 1 1.32 3 1 1.64 4 1 1 1 0.266 

 

 
 Excelدست آمده از نرم افزار تحت به "سد"زیر عوامل . نمودار اوزان 2-13نگاره 

 

 تولید هزینه در کاهش "سد"ترین زیرعامل به عنوان مهم " توزیع "همان گونه که جدو  و نمودار باال نشان می دهد، عامل 

 های بعدی قرار دارند.به ترتیب در اهمیت " زنی کلر"و  " مخزن "، "  پمپاژ "می باشد. و زیرعوامل  سپاری برون صورت در

 

 "چشمه". اوزان زیرعوامل  4

 

 "چشمه"ماتریس مقایسه زوجی بین زیر عوامل   2-20جدول 

 31C 32C 33C 34C وزن 

31C 1 1 1 0.167 0.549 3 0.2 0.944 4 0.2 0.608 3 0.238 

32C 0.333 1.821 6 1 1 1 1 2.048 4 0.333 1.32 3 0.269 

33C 0.25 1.059 5 0.25 0.488 1 1 1 1 0.25 0.644 3 0.235 

34C 0.333 1.644 5 0.33

3 

0.758 3 0.333 1.552 4 1 1 1 0.258 

 

پمپاژ 
26%

مخزن 
24%

کلر زنی 
23%

توزیع 
27%
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 Excelدست آمده از نرم افزار تحت به "چشمه"زیر عوامل . نمودار اوزان 2-14نگاره 

 

 در کاهش "چشمه"ترین زیرعامل عنوان مهمبه  " مخزن "همان گونه که جدو  و نمودار صفحه قبل  نشان می دهد، عامل 

های بعدی قرار به ترتیب در اهمیت " زنی کلر"و  " پمپاژ "، " توزیع "می باشد. و زیرعوامل  سپاری برون صورت در تولید هزینه

 دارند.

اساس میزان اوزان شان ها را بر ها محاسبه و سپس آنها، وزن نهایی آنهای آنپس از محاسبه اوزان فازی عوامل اصلی و شاخص

 آورده شده است. 4-21نماییم.  نتایج محاسبات در جدو  بندی میاولویت

 

  سپاری برون صورت در تولید هزینه کاهش در گذار تأثیر . عوامل2-21جدول 

وزن  عوامل اصلی و رتبه 

 آن

وزن نسبی زیرعوامل و  

 ها رتبه آن
وزن نهائی زیرعوامل و 

  هارتبه آن

 1C چاه

0.34 

(1) 

 

11C 0.26 (1) 0.0885 (2) 

12C 0.234 (4) 0.0797 (9) 

13C 0.249 (3) 0.0848 (6) 

14C 0.256 (2) 0.0871 (4) 

 2Cسد 

0.329 

(3) 

21C 0.256 (2) 0.0842 (7) 

22C 0.246 (3) 0.0808 (8) 

23C 0.232 (4) 0.0764 (12) 

24C 0.266 (1) 0.0876 (3) 

 3Cچشمه 

 

0.331 

(2) 

31C 0.238 (3) 0.0786 (10) 

32C 0.269 (1) 0.0891 (1) 

33C 0.235 (4) 0.0779 (11) 

34C 0.258 (2) 0.0853 (5) 

     

پمپاژ 
24%

مخزن 
27%

کلر زنی 
23%

توزیع 
26%
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 می باشد که در "چشمه"از  عوامل  "مخزن "نشان می دهد بیش ترین وزن مربوط به زیرعامل  2-21همان طوری که جدو      

 "توزیع "مربوط به چاه، اولویت دوم؛  "پمپاژ"سپاری اولویت او  را کسب کرد. زیرعوامل  برون صورت در تولید هزینه کاهش

عامل  12مربوط به چشمه اولویت پنجم در بین  "توزیع  "مربوط به چاه، اولویت چهارم و  "توزیع "مربوط به سد، اولویت سوم؛

سپاری را به خود اختصاص دادند  برون صورت در تولید ههزین کاهش در گذار درصد از کل وزن عوامل تأثیر 8/43کسب کردند که 

تحلیل سلسله مراتبی فازی ها به روشنمودار ترتیب وزن نهایی شاخص 2-15و این نشان از اهمیت بسیار این شاخص هاست. نگاره 

 را نشان می دهد. 

 
سپاری برون صورت در تولید هزینه کاهش در گذار تأثیر . نمودار ترتیب وزن نهایی عوامل 2-15نگاره   

 بحث و نتیجه گیری 3-1

گذاری فروش محصوالت ها و قیمتدر صنعت آب و فاضالب از آنجائیکه رقیبی برای عرضه محصو  آن وجود ندارد و تعرفه       

ارث رسیده شود و در نهایت مشکالت و عقب ماندگیهایی که از دستگاههای متصدی قبلی به این شرکتها به توسط دولت انجام می

های شرکتها در مقابل دستگاههای ذیربط )از جمله تعیین دقیق بهای تمام شده میتواند ضمن دفاع از هزینه مدیریت هزینه و است،

کنندگان، شورای اقتصاد و...( این شرکتها را نهایتاً ریزی کشور، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفسازمان مدیریت و برنامه

های توسعه بینی شده دولت در قانون برنامهبه قیمت فروش نهایی طبق بهای تمام شده و با توجه به راهکارهای پیش در دستیابی

 .اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی یاری رساند

عاتی مناسب بنابراین ساختاروالگوی اقتصادی فعلی حاکم برشرکتهای آب وفاضالب چنین ایجاب می نماید که سیستم های اطال 

دراین واحد ها مستقر ویک سیستم اطالعاتی بهای تمام شده به عنوان بخشی ازسیستم اطالعاتی حسابداری وبه لحا  فراهم 

نمودن اطالعات الزم جهت انجام وظایف برنامه ریزی وکنتر  مدیریتی درنظر گرفته شود.الزم به ذکر است که حسابداری بهای 

رتصمیم گیری هاست وباتوجه به اهمیت آب درزندگی بشری ونقش این مایه حیاتی درتوسعه پایدار تمام شده یک بازوی مدیریت د

ولزوم مدیریت هزینه وصرفه جویی درهزینه های تولید وشناسایی وکاهش هزینه ها ،شرکت آب وفاضالب شرق به عنوان تامین 

مختلف استقرار سیستم هزینه یابی استاندارد ،  کننده بخش عمده ای ازآب استان تهران الزم است ضمن بررسی راهکارهای

تمام شده تولید آب بااستفاده ازرویکرد تصمیم گیری گروهی و سیستم حسابداری بهای تمام شده اقدامی عملی جهت کاهش بهای 

 (.1387)خشانی وداود آبادی ،و یا متحمل حداقل زیان شوندشرب  بعمل آید 
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تواند به عنوان یکی از ابزارهای مفید مدیریت این میواقعی بهای تمام شده  ریت هزینه وتعیین سیستم مدیاز اینرو استقرار         

شرکتها قرار گرفته تا بتوانند بدون چتر حمایتی مالی دولت به فعالیتهای خود ادامه داده و به اهداف م لوب خود دست یابند. با 

یات استحصا  و تصفیه آب و دفع بهداشتی فاضالب، انتظارات ذینفعان توجه به م الب فوق و از سویی دیگر فرآیند پیچیده عمل

)دولت، سهامداران و مشترکین( از تأمین آب سالم و دفع بهداشتی فاضالب، گسترگی بعد جغرافیایی، سیاستهای حمایتی دولت از 

ت و کنتر  صحیح هزینه در هر یک از های تأمین آب و دفع فاضالب، مدیریاقشار مختلف جامعه، شرایط اقلیمی، باال بودن هزینه

بهای تمام شده درس ح شرکتهای آب و فاضالب و در نهایت   و سایر موارد، تعیین  مراحل تولیدی، کنتر  و کاهش پرت آب

بهای تمام شده در س ح شرکتها، مدیریتها،   شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور یک امر بسیار ضروری است. با استقرار سیستم

های تولیدی شرکت با یکدیگر هم آهنگ خواهد شد و واحدها و ایجاد هماهنگی، در مراحل مختلف تولید، از ابتدا، کلیه فعالیت

توان نقاط قوت و ریزی مدون به اهداف خود نایل شود و با مقایسه عملکرد واحدهای درگیر در تولید میتواند با برنامهمدیریت می

ضعف را شناسایی و رفع نماید و از این اقدامات جهت بهبود فعالیتهای آتی استفاده نماید و در نهایت مجموعه صنعت را جهت 

های توسعه اقتصادی، تر قیمت فروش برمبنای بهای تمام شده و با در نظر گرفتن سیاستهای حمایتی دولت و برنامهتعیین واقعی

لذا آنچه که بایستی موردتوجه قرار گیرد توجه به مفاهیمی همچون سیستم ،مدیریت    .گی یاری رسانداجتماعی و فرهن

،حسابداری بخصوص حسابداری بهای تمام شده وحسابداری مدیریت که می توانند در کاهش هزینه های تولید آب شرب موثر 

 م گیری گروهی به عنوان مبنای عملیاتی لحا  گردیده است.باشند امری ضروری است که دراین میان استفاده از رویکردهای تصمی

شناسایی  و وزن دهی عوامل موثر برکاهش هزینه قیمت تمام شده تولید آب پژوهش ضمن بررسی توصیفی و لذا پژوهشگر در      

ه است .که نتایج به سئواالت پژوهش جواب داد گیری گروهی شرب در شرکت آب و فاضالب شرق استان تهران با رویکرد تصمیم

 تحلیلی این سئواالت و در مجموع کل پژوهش به شر  ذیل می باشد.

سئوا  اصلی پژوهش : چه عواملی در کاهش بهای تمام شده تولید آب شرب در شرکت آب و فاضالب شرق استان تهران موثر است 

 ؟

 استفاده گردید  . )تحلیل توسعه ای چانگ( F.AHPبرای پاسخ به این سئوا  از مد  تصمیم گیری برمبنای 

 

سه گزینه اصلی بهای تمام شده آب شرب )مواد ، دستمزد و سایر هزینه های تولیدی( سایر هزینه های تولیدی از دیدگاه تصمیم 

دی وزنی قرار گیرندگان دارای وزن باالیی است و مواد مستقیم ودستمزد مستقیم از نظر وزنی برابر است و ضایعات دررده های بع

و مواد ضدعفونی  0.313دارند. همچنین دربین عوامل فرعی تولید از دیدگاه تصمیم گیرندگان به ترتیب  برق و انرژی با وزن نهایی 

دارای وزن در تصمیم گیری هستنداز نظر مراحل  اصلی تشکیل  " 0.193"حق النظاره با " 0.221"خرید آب  "0.273 "کننده 

شرب نیز مرحله چاه  تولیدی دارای باالترین وزن و در خصوص  عوامل فرعی )مراحل  تولید( به ترتیب  مرحله دهنده تولید  آب  

در رده های وزنی برای هدر رفت هزینه در مراحل مختلف تولید آب " 0.276 "و چشمه "0.26"پمپاژ سد  "0.263 "توزیع چاه

شکیل دهنده تولید  آب شرب مرحله چاه تولیدی و از نظر عوامل فرعی برون قرار دارند و اینکه از نظر برون سپاری مراحل  اصلی ت

 .دررده های ترتیبی  وزنی قرار دارند" 0.26"و توزیع چاه  "0.269"مرحله مخزن چشمه" 0.266سپاری مرحله توزیع سد باوزن 

اولیه درزمینه کاهش بهای تمام شده بنابراین ازدیدگاه تصمیم گیرندگان در شرکت آب وفاضالب شرق استان تهران تمرکز     

بایستی به سایر هزینه های تولید توجه بیشتری شود وهمچنین درخصوص عوامل فرعی تشکیل دهنده بهای تمام شده از دیدگاه 

تصمیم گیرندگان برق و انرژی وزن باالیی داشته ومی توان بامدیریت صحیح گام های مهمی برای کاهش بهای تمام شده به عمل 

 د.آور
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 سئوا  فرعی او  :

 درکدامیک از مراحل تولیدآب بیشترین هدررفت هزینه صورت می گیرد؟

 استفاده می شود .  F.AHPبرای پاسخ به این سئوا  از روش تصمیم گیری 

از نظر مراحل  اصلی تشکیل دهنده تولید  آب شرب مرحله چاه  تولیدی از دیدگاه تصمیم گیرندگان دارای وزن باالیی است 

وسدوچشمه دررده های بعدی وزنی قرار دارند. لذا برای بررسی بهتر ودقیق تر وزن نسبی وهمچنین وزن نهایی عوامل 

فرعی)مراحل  تولید( ودرواقع زیر مجموعه های عوامل اصلی تولید نیز تعیین ومورد مقایسه قرار گرفت که نتایج حاصل بیان می 

 داری باالترین وزن از لحا  هدررفت می باشد . 0.224وزیع چاه باوزن کند که از دیدگاه تصمیم گیرندگان مرحله ت

دررده های بعدی وزنی برای هدر رفت هزینه درمراحل  0.1784و توزیع سد با وزن 0.1984همچنین مرحله توزیع چشمه با وزن 

 مختلف تولید آب قرار دارند

تصمیم گیرندگان فرایند توزیع دارای بیشترین هدررفت واسراف نتیجه کلی اینکه در هرسه مرحله سد، چشمه وچاه از دیدگاه 

 هزینه است که لزوم مدیریت صحیح هزینه ها در مراحل مختلف توزیع را می طلبد

 پژوهش : 2سئوا  فرعی 

  کدام یک از مراحل در عملیات کاری است که درصورت برون سپاری باعث کاهش هزینه تولید و در نتیجه بهای تمام شده محصو

 را کاهش خواهد داد ؟

 .استفاده می شود  F.AHPبرای پاسخ به این سئوا  از روش تصمیم گیری 

تولیدی از دیدگاه تصمیم گیرندگان دارای وزن باالیی  چاهاز نظر برون سپاری مراحل  اصلی تشکیل دهنده تولید  آب شرب مرحله 

ای بررسی بهتر و دقیق تر وزن نسبی و همچنین وزن نهایی برون است و چشمه و سد در رده های بعدی وزنی قرار دارند. لذا بر

سپاری عوامل فرعی مورد ارزیابی قرار گرفت  و در واقع زیر مجموعه های عوامل اصلی تولید نیز تعیین و مورد مقایسه قرار گرفت 

د دارای باالتری وزن از لحا  برون که نتایج حاصل بیان می کند که از دیدگاه تصمیم گیرندگان مرحله توزیع و پمپاژ و مخزن س

سپاری  می باشد . همچنین مرحله مخزن چشمه دارای باالتری وزن از لحا  برون سپاری و پمپاژ و توزیع چاه در رده های بعدی 

 وزنی برای برون سپاری  مراحل مختلف تولید آب قرار دارند .

 پیشنهادات مبتنی برنتایج پژوهش : -3-1

که نشان داد از  بر شناسایی وزن عوامل مختلف در کاهش بهای تمام شده آب شرب سوا  اصلی پژوهش مبنی باعنایت به نتیجه-

بین سه  گزینه اصلی بهای تمام شده یعنی مواد ودستمزد مستقیم وسایرهزینه های تولیدی ، سایر هزینه های تولیدی واز بین 

وزن را از دیدگاه تصمیم گیرندگان داشت .وبا درنظر گرفتن رده های بعدی  باالترین 0.313عوامل فرعی برق و انرژی  با وزن نهایی 

 وزنی پیشنهاد می گردد

نسبت به بازبینی واصال  معایب سیستم مدیریت هزینه کنونی  اقدام الزم به عمل آید و شایسته است در جهت اصال   این -1

ر  می گردد از دیدگاه ها ونظرات رده های مختلف مدیریتی سیستم که به عنوان مهندسی مجدد در مدیریت کنتر  هزینه ها م 

 واجرایی استفاده شود تا مشکالت سیستم کنونی برطرف و سیستم مدیریت هزینه کارآمدتر از گذشته گردد.

باتوجه به وزن باالی عامل فرعی نگهداشت وتعمیرات وبادرنظر گرفتن وزن هزینه استهالک وخدمات قرار دادی نگهداشت -2
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میرات  از دیدگاه تصمیم گیرندگان پیشنهاد می گردد تا حدممکن نسبت به کوچک سازی وکاهش دارایی های ثابت شرکت وتع

 اقدام گردد.

باتوجه به وزن نسبتا باالی برق و انرژی از دیدگاه خبرگان  پیشنهاد می گردد با ایجاد مخازن ذخیره آب نیازی به کارکرد دائمی -3

 خواهد بودو برق مصرفی مورد استفاده چاهها و ایستگا های پمپاژ خارج از پیک مصرف باشد. ایستگا های پمپاژ آب ن

باتوجه به وزن نسبتا باالی حقوق و دستمزد اضافه کار و ماموریت ومزایای غیرنقدی کارکنان از دیدگاه تصمیم گیرندگان -4

رکنان اقدام تا ازاین طریق به افزایش کارآمدی واثربخشی پیشنهادمی گردد نسبت به بازبینی و اصال  سیستم پاداش و مزایای کا

 آن گام اساسی برداشت. 

 باعنایت به نتایج سئوا  فرعی او  : مبنی براینکه درکدامیک از مراحل تولیدآب بیشترین هدررفت هزینه صورت می گیرد؟

یدی از دیدگاه تصمیم گیرندگان دارای وزن با توجه به اینکه از نظر مراحل اصلی تشکیل دهنده تولید آب شرب مرحله چاه تول

باالیی است و همچنین وزن نهایی عوامل فرعی)مراحل  تولید( مرحله توزیع و پمپاژ ومخزن دارای باالترین وزن از لحا  هدررفت 

ارای بیشترین می باشد . و اینکه در هرسه مرحله سد ، چشمه و چاه از دیدگاه تصمیم گیرندگان فرایند توزیع و پمپاژ و مخزن د

 هدر رفت و اسراف هزینه است پیشنهاد می گردد:

مدیریت هزینه ها در هرسه مرحله سد ، چشمه و چاه مورد ارزیابی وبازبینی مجدد قرار گیرد تا گره های کور وکالف های  -1

 سردرگمی که باعث هدررفت هزینه ها دراین مراحل می گردد شناسایی ، م العه ورفع گردد.

ر گرفتن این امر که از دیدگاه تصمیم گیرندگان در هرسه مرحله چاه ،سد وچشمه  فرایند توزیع و پمپاژ و مخزن از نظر با درنظ-2

هدررفت دارای باالترین وزن می باشد پیشنهاد می گردد فرایند توزیع، پمپاژ و مخزن آب شرب مورد بازبینی قرار گرفته ومدیریت 

 دی قرار گیرد .هزینه ها در این امور مورد توجه ج

درصورت امکان مقدمات م العه واستقرار یک سیستم کارامدتر توزیع، پمپاژ و مخزن در شرکت های آب وفاضالب به  -1

 منظور کاستن از مشکالت سیستم توزیع کنونی وپایین آوردن هزینه های تولیدی به عمل آید.

مبنای کدام یک از مراحل در عملیات کاری است که در صورت برون سپاری  پژوهش : 2با عنایت به نتیجه سئوال فرعی      

 باعث کاهش هزینه تولید و در نتیجه بهای تمام شده محصو  را کاهش خواهد داد ؟

و با توجه به اینکه از دیدگاه تصمیم گیرندگان از نظر برون سپاری مراحل  اصلی تشکیل دهنده تولید آب شرب مرحله چاه تولیدی 

ت این در حالی است که مرحله چشمه و سد نیز وزن نزدیکی دارند و همچنین وزن نهایی برون سپاری عوامل فرعی مرحله اس

توزیع چاه داری باالترین وزن از لحا  برون سپاری می باشد . و همچنین در مرحله چشمه و سد نیز فرایند توزیع باالترین وزن 

 د پیشنهاد می گردد:برون سپاری از نظر تصمیم گیرندگان دار

o ؛م العات تحقیقاتی وعملیاتی  الزم در زمینه واگذاری چاه ها به عمل آید 

o ؛امکان واگذاری چاه های تامین آب به بخش خصوصی بررسی ، تحلیل و مورد م العه قرارگیرد 

o ؛زمینه های تحقیقاتی الزم درخصوص واگذاری مرحله چشمه تولید آب مورد م العه قرار گیرد 

به برون سپاری یا واگذاری فرایند توزیع، پمپاژ و مخزن با عنایت به نتایج سئواالت پژوهش مبنی بر وزن باالی فرایند توزیع، نسبت 

 پمپاژ و مخزن هم در امور هدر رفت هزینه ها و هم در امور برون سپاری گامهای م العاتی و عملیاتی به عمل آید.
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